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 Impasse of aanpassen?  
 Het Aboriginal recht in Australië. 
 
 

                                                

A. Schreiner 
 
 
 
Als ik afga op de toelichting uit de brochure van deze themadag, dan is 
rechtspluralisme iets waaraan het recht (in een multiculturele samenleving) zal 
moeten geloven. Rechtspluralisme wordt in de aankondiging namelijk 
gepresenteerd als een onvermijdelijkheid voor het recht. Toch zal ik het thema 
eerst en vooral op mijzelf en mijn eigen werk moeten betrekken, want - om eerlijk 
te zijn - in de studie die ik van de Australische situatie heb gemaakt en in de twee 
artikelen die ik er onlangs over heb geschreven, is rechtspluralisme als woord niet 
aan de orde geweest.1 Rechtspluralisme is zogezegd dus voor mij een 
onvermijdelijkheid.  
 Met deze opdracht wil ik vandaag opnieuw naar mijn studie kijken en het 
materiaal langsgaan dat ik uit de literatuur en berichtgevingen over het Aboriginal 
recht in Australië heb verzameld. Laat ik nagaan waar ik klaarblijkelijk de kans 
heb laten liggen om op rechtspluralistische tendensen te wijzen. Ik begin met de 
landrechten. Later kom ik, als de tijd me tenminste toestaat, met strafrechtelijke 
kwesties. 
 
In de strijd om hun land zijn de Aboriginals meerdere malen naar de Australische 
rechter gestapt. De eerste gedenkwaardige uitspraak kwam in 1971: de zaak 
Gove.2 In deze zaak moest de rechter tot zijn spijt concluderen dat het 
Australische recht geen ruimte bood voor de eigendomsopvattingen van de 
Aboriginals. De eigenschappen die de Aboriginals aan hun landrecht verbonden, 
betekenden elk voor zich juist een ontkenning van een naar Anglo-Australische 
begrippen gevormd eigendomsrecht.  
 Zonder moeite kan men in deze casus de vertrekpunten vinden voor een 
rechtspluralistisch perspectief: er zijn minstens twee verschillende culturen, de 
officiële Anglo-Australische cultuur en de lokale Aboriginal cultuur, met daaruit 
afleidbare rechtsvormen. Deze rechtsvormen weerspiegelen elk afzonderlijk het 
contrast tussen de twee culturen: landeigendomsrecht dat de eigenaar het recht 
geeft om iedereen te weren en om het te verkopen als hij dat wil, naast 
landeigendomsrecht dat juist niemand toestaat om anderen de toegang te weigeren 
wanneer die het (uit hoofde van een sociaal-economische of een ceremoniële 
verplichting) willen betreden - laat staan dat het de eigenaren zou toestaan om het 
land van de hand te doen. Het zal duidelijk zijn dat dit laatste landeigendomsrecht, 
dat bij de Aboriginals geldt en dat van de volledige beschikkingsmacht afziet,  

 
     1 Bedoeld zijn het Recht der Werkelijkheid-artikel De film ‘Two Laws’ in een twilight zone, dat 
met name over de Aboriginal landrechten handelt, en het Ars Aequi-artikel Er is moed voor nodig dat 
een zaak behandelt waarin de Anglo-Australische strafrechter tot een Aboriginal vorm van straffen 
besluit.  
     2 Milirrpum v Nabalco Pty & the Cth ofwel de Gove Land Rights Case (1971) 17 FLR 141.  
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haaks staat op dat van het Anglo-Australische recht. Deze conclusie had ook de 
rechter in de zaak Gove van 1971 getrokken toen hij besloot de Aboriginal eis af 
te wijzen: de Aboriginal opvatting viel (en valt) dus niet onder het geldende 
Australische eigendomsbegrip. Het Anglo-Australische recht trok zich met deze 
beslissing noodzakelijkerwijs terug (op eigen stellingen). Toch wenste het niet het 
alleenrecht te vestigen en elke andere vorm van recht naast zich uit te sluiten.3 
Integendeel, direct na de uitspraak werd er een onderzoekscommissie ingesteld 
om een wet voor te bereiden die aan de Aboriginal opvatting ruimte biedt. Met de 
instelling van deze commissie, de Aboriginal Land Rights Commission, hebben 
we zo op het eerste gezicht een bewijsstuk in handen voor de constatering dat er 
op het Australische continent naar een vorm van rechtspluralisme wordt 
toegewerkt.4  
 
De eerste mijlpaal in de geschiedenis van de erkenning van Aboriginal recht 
wordt in 1976 behaald als de Northern Territory de zogenaamde Land Rights Act 
aannemen. Op basis van antropologische inzichten had men een formulering voor 
het traditionele eigenaarschap van land weten te vinden en deze wettelijk 
vastgelegd.5  
 Maar de eerste claims die daarop volgden, wezen uit dat antropologische 
kennis van de Aboriginal cultuur destijds inadequaat was en dat daardoor ook de 
wettelijke formulering van het traditionele eigenaarschap niet voldeed. Men had 
het traditioneel eigenaarschap gelegd bij een kleine rondtrekkende sociale unit die 
door een vader met zijn getrouwde zoons en kleinzoons zou worden gevormd, 
zich later pas realiserend dat er totemistische, niet biologische ouderschappen 
bestaan. Men had niet door dat de ceremoniële verantwoordelijkheden cruciaal 
zijn en dat deze niet aan een eigen zoon maar aan die van een zuster worden 
overgedragen. Hierdoor liggen de zeggenschap en de verantwoordelijkheid voor 
heilige plaatsen en de routes door het land die de verschillende plaatsen 
verbinden, in handen van neven. Men realiseerde zich nog minder dat Aboriginal 
vrouwen eigen heilige plaatsen en routes onderhouden en overdragen langs een 
eigen lijn. Om meer recht te doen aan de Aboriginal kijk en praktijk zou het 
traditionele eigenaarschap, zoals dat in de wet geformuleerd staat, nodig anders en 
daarom ruimer moeten worden geïnterpreteerd. Het Anglo-Australische recht 
bleek bereid om de begrippen op juristieke wijze op te rekken en kende zo hier en 
daar een Aboriginal groepering landrechten toe.6  

 
     3 De brochure van deze themadag zet uiteen dat het recht in het geval het zich terugtrekt binnen de 
dominante cultuur, impliciet de aanpassing van de overige culturen i.c. de Aboriginal cultuur eist.  
     4 In de rechtsantropologische literatuur zal men de gekozen richting in navolging van Griffiths een 
poging tot zwak rechtspluralisme noemen (vgl. Griffiths 1986, p. 5; Von Benda Beckmann 1996, p. 
744). Het wordt zo genoemd omdat de ruimte die het lokale recht binnen het dominante recht wordt 
geboden, er altijd een is van onderschikking en daarom zwak. Zou er van een nevenschikking 
worden uitgegaan dan reserveert men er de term sterk pluralisme voor. Een rechtscultuur heeft in dat 
geval een eigen terrein naast en afgesloten van dat van een andere rechtscultuur.  
      5 De wet spreekt van een ‘local descent group of Aboriginals who - (a) have common spiritual 
affiliations to a site on the land, being affiliations that place the group under a primary spiritual 
responsibility for that site and for that land; and (b) are entitled by Aboriginal tradition to forage as of 
right over that land’.  
     6 Voor een uitvoerige behandeling van deze episode rond de Land Rights Act en de claims vgl. 
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Het ligt voor de hand om deze bereidheid van de Australische rechter en het 
Australische recht tot een ruime uitleg van de wet en daarmee tot het scheppen 
van ruimte voor de Aboriginal kijk op het land te interpreteren als een belangrijke 
stap verder in de richting van het rechtspluralisme. Toch begrijp ik, nu ik opnieuw 
naar het materiaal kijk, pas goed mijn aarzeling om de rechtsontwikkelingen van 
het Australische continent in termen van het rechtspluralisme te vertalen. Want 
wat gebeurt er daadwerkelijk? 
 In de ruimte die het Anglo-Australische recht aan lokaal Aboriginal recht 
biedt, wordt het lokale recht noodzakelijk in juridisch hanteerbare begrippen 
vertaald. De rechtsantropologische getuige-deskundige kan daarbij - al zou zijn of 
haar kennis en gekozen interpretatiekader toereikend zijn - niet verhinderen dat de 
Aboriginal uitgangspunten soms zo worden omgevormd dat ze onherkenbaar zijn. 
Het lijkt alsof er op de hiervoor als rechtspluralistisch omschreven momenten 
erkenning komt voor het lokaal recht, maar feitelijk is elk moment een blijk van 
creativiteit en lenigheid van het dominante recht, dat het lokale recht tot 
transformatie dwingt en dat zich via casusposities verrijkt of verheft naar een 
nieuw stadium in zijn eigen ontwikkeling. Rechtspluralisme is zo beschouwd niets 
anders dan de bevestiging van het geldende dominante recht op een hoger plan, 
begrepen binnen zijn eigen ontwikkeling en zijn eigen termen.7 
 Dus wanneer ik u de ontwikkeling ten aanzien van de erkenning van het 
Aboriginal recht schets, kan ik die beter beschrijven in termen van de reguliere 
(dat wil zeggen Anglo-Australische) rechtsontwikkeling en rechtsverandering met 
als inzet een solide systeem dan in het licht van een toekomstig rechtspluralisme.  
 
Ik grijp de gelegenheid aan om inderdaad nog een belangrijke episode uit de 
Anglo-Australische rechtsontwikkeling uit de doeken te doen.  
 In de jaren tachtig had men nog het voornemen om de verschillende statelijke 
regelingen te unificeren en werd er op grote schaal onderzoek gedaan als 
voorbereiding op de totstandkoming van één landrechtenwet, een wet voor de hele 
Commonwealth. Maar door de regeringswisseling en verscheidene scherpe 
belangentegenstellingen bleef het voorontwerp liggen. Het leek wat de erkenning 
van de Aboriginal landrechten betreft een aflopende zaak. Totdat begin jaren 
negentig de erkenning van Aboriginal recht op land onverwachts weer op de 
agenda kwam. Het Anglo-Australische recht zag zich opnieuw genoodzaakt om 
binnen zijn eigen gelederen orde op zaken stellen. De High Court van Australië 
floot namelijk de regering van Queensland terug die had gehoopt in één klap al 
haar Aboriginals te onteigenen door bij wetgeving het land voor de staat 
Queensland te claimen. Door deze actie zou er een breuk in het continue gebruik 
van het land door Aboriginals te forceren zijn. (Queensland dacht deze juridische 
weg te kunnen afleiden uit eerder door de rechter gedane uitspraken en te benutten 
als mogelijkheid om het land uit handen van de Aboriginals te houden.) De 
hoogste rechter oordeelde deze actie echter in strijd met de Racial Discrimination 
Act (1975), een uitvloeisel van het internationale verdrag dat de eliminatie van alle  
 

 
Schreiner (1997a, pp. 108-111).  
     7 Over de transformatie van lokaal gewoonterecht vgl. F. von Benda-Beckmann (1996, p. 792) en 
K. von Benda-Beckmann (1996, p. 748) en ook hun verwijzingen.  
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vormen van discriminatie beoogt.8 De rechter kwam tot deze conclusie omdat de 
Aboriginals door de regering van Queensland werden onteigend zonder het recht 
te hebben op een compensatie, een recht dat ieder ander die onteigend wordt, 
vanzelfsprekend heeft. In deze zaak, die bekend staat als de zaak Mabo, heeft de 
rechter tevens uitgemaakt dat de Aboriginals een titel tot het land hebben, een 
zogenaamde native title, die door de Kroon, ook al is deze in het bezit van de 
soevereiniteit van het land, dient te worden gerespecteerd.9 Eindelijk was daar de 
erkenning van officiële zijde dat het land niet leeg was toen de Engelsen in 1788 
voet aan wal zetten, maar dat het land in handen van de Aboriginals was. Niet 
alleen Australië stond op zijn kop door deze verrassende uitspraak, ook het Anglo-
Australische recht. Om als stelsel te blijven bestaan diende het Anglo-Australische 
recht deze ‘nieuwe’ titel tot het land te incorporeren en te bepalen welke plaats de 
titel vanaf dat moment ten opzichte van de andere bestaande titels - zoals 
eigendom, vruchtgebruik, huur en pacht - mocht innemen en met welke 
terugwerkende kracht. De wetgever sloot aan bij de rechterlijke beslissing in de 
zaak Mabo: het land is weliswaar eigendom van de Kroon maar belast met een 
titel, de native title, zodat de Kroon er niet vrijelijk over kan beschikken en zonder 
meer tot uitgiftes, verpachtingen en dergelijke kan overgaan. De Kroon heeft 
zogezegd niet de volle eigendom maar een lege.  
 In 1993 werd deze belangrijke episode in de Anglo-Australische 
rechtsontwikkeling beklonken met de aanname van de Native Title Act (Cth).  
 
Het Anglo-Australische recht mag door zijn incorporeringsvermogen dan verrijkt 
uit de strijd zijn gekomen en nu zelfs in de gelegenheid zijn om zich met enig 
zelfvertrouwen voor een volgende spannende fase op te maken, maar hoe staat het 
met het Aboriginal recht en, niet te vergeten, met alles wat de context vormt 
waarin dat recht zich realiseert of realiseerde? Hoe kan ik uw aandacht leiden naar 
de wereld van de Aboriginals?  
 Een vergelijking met de wereld van de literatuur biedt misschien uitkomst. De 
Aboriginal kijk op het land verhoudt zich in zekere zin tot het Australische recht 
van na de Native Title Act als een originele literaire tekst zich verhoudt tot de 
vertaling of omzetting in een andere taal. Neem bijvoorbeeld de Divina 
Commedia en een vertaling daarvan naar het Nederlands. De verkregen vertaling 
kan een prachtige tekst in het Nederlands zijn geworden, mooier zelfs dan de 
beste tekst van een groot auteur uit het Nederlandse taalgebied, en ze kan alle 
eerdere vertalingen verslaan - toch weet de vertaler dat hij met iedere zin, met elk 
woord bij het origineel moet achterblijven. Hij heeft er - naar zijn vermogen - het 
beste van gemaakt en ervoor gezorgd dat de Nederlandse Bibliotheek met een 
Goddelijke Komedie is verrijkt. Daarmee kunnen we ons gelukkig prijzen en niet 
minder met het plezierige feit dat Dante’s Commedia in zijn originele versie nog  

 
     8 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)  
     9 Mabo v The State of Queensland. Omdat de High Court of Australia de tijd nam om zich goed te 
kunnen buigen over de vraag ‘native title of niet’, volgde deze uitspraak vier jaar na die waarin de 
Aboriginals in het gelijk waren gesteld. Zij werden aangevoerd door onder anderen Eddie Mabo, een 
gewaardeerd voorvechter van de Aboriginal rechten die kort voor deze vervolguitspraak overleed. In 
de literatuur komt men daarom wel de Mabo II case (1992) 175 CLR 1 naast de Mabo I case (1988) 
166 CLR 186 tegen. Vgl. verder Schreiner (1997a, pp. 112-114).  
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altijd bestaat, onaantastbaar voor de omzetting of bewerking in welke taal dan 
ook, niet weg te denken uit het Italiaanse cultuurgoed.10 Met, en zeer 
waarschijnlijk ook dankzij Dante’s Commedia kent het Italiaans ontelbaar veel 
andere hoogtepunten. Trekken we de parallel met de wereld van de Aboriginals, 
dan kunnen we stellen dat - ongeacht de vertaalslagen die het Anglo-Australische 
recht ondernomen of nog in voorbereiding heeft - de Aboriginal kijk op het land 
binnen het Aboriginal cultuurgoed even vanzelfsprekend en ongenaakbaar 
voortbestaat, wat eveneens inhoudt dat er zich in de Aboriginal cultuur nieuwe 
impulsen hebben voorgedaan en zullen voordoen. 
 Op het moment dat wij het Aboriginal perspectief op het land onder woorden 
brengen, blijkt hun rechts- en cultuurgoed ook zonder meer bij te dragen aan de 
verrijking van het Nederlands. Denken we maar aan ‘droomplaatsen’, 
‘droomwegen’, ‘zangsporen’, ‘Voetstappen van de Voorouders’. Woorden of 
uitdrukkingen die wachten op opname in de Van Dale. Stuk voor stuk komen ze 
voor in een vertaling van wat op zichzelf beschouwd ook al een vertaling van het 
Aboriginal gegeven was, namelijk uit The Songlines van Bruce Chatwin. In deze 
reisroman laat Chatwin zich informeren "...over het labyrint van onzichtbare 
paden die zich door heel Australië slingeren en door Europeanen ‘Droomwegen’ 
of ‘Zangsporen’ worden genoemd en door de Aboriginals ‘de Voetstappen van de 
Voorouders’ of de ‘Weg van de Wet’." (1994, p. 6) Hij krijgt uitgelegd "...dat 
iedere totem-voorouder op zijn omzwervingen door het land naast zijn 
voetafdrukken een spoor van woorden en muzieknoten had achtergelaten en hoe 
deze Droomsporen zich over het hele continent uitstrekten als een ‘communicatie 
netwerk’ tussen de verst verwijderde stammen. ‘Een lied (...) was tegelijkertijd 
kaart en kompas. Als je het lied kende, kon je altijd de weg door het land 
vinden.’" (1994, p. 17) "Wie ‘aan de zwerf’ ging, maakte een rituele tocht. Hij 
trad in de voetstappen van zijn Voorouder. Hij zong de strofen van de Voorouder 
zonder een woord of noot te veranderen - en zo herschiep hij de Schepping. (...) 
De Aboriginals konden niet geloven dat het land bestond voor ze het konden zien 
en zingen - net als in de Droomtijd het land niet had bestaan totdat de Voorouders 
het zongen." (1994, p. 19) 
 
In de tijd die me vandaag ter beschikking staat, kan ik niet meer dan een tip van 
de sluier voor u oplichten. Ik moet terug naar het onderwerp dat ik voor deze 
studiedag bij de horens heb genomen, de kwestie namelijk in hoeverre we op het 
Australische continent met een concept als rechtspluralisme uit de voeten kunnen. 
Zoals beloofd zal ik deze vraag eveneens betrekken op het materiaal van een 
strafrechtelijke zaak waarover ik onlangs publiceerde. Het gaat om de zaak R. v 
Walker uit 1994.11 In deze zaak stond een Aboriginal man terecht omdat hij 
tijdens een vechtpartij een andere Aboriginal had doodgestoken.  
 De Australische rechter oordeelde dat de man Walker inderdaad strafbaar 
was, maar bij het opleggen van de straf nam hij in overweging dat Walker bij 
thuiskomst naar Aboriginal gebruik met alle waarschijnlijkheid zou worden  

 
     10 Alleen tegen een totale vernietiging of exterminatie is Dante’s Commedia (in boekvorm of in de 
hoofden van mensen) niet bestand.  
     11 The Queen v Wilson Jagamara Walker Supreme Court of the Northern Territory, Martin CJ 
Unreported 10 februari 1994, SCC no 46 of 1993.  
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gespeerd. Om Walker te behoeden voor een dubbele bestraffing veroordeelde hij 
hem tot een voorwaardelijk straf. Mocht blijken dat de veroordeelde na 
thuiskomst binnen een bepaalde tijd de Aboriginal speerstraf niet had ondergaan, 
dan zou hij alsnog de gevangenis in moeten.  
 Het Aboriginal antwoord op strafbare gedragingen, dat pidginachtig ook wel 
‘payback’ wordt genoemd, heeft bij het officiële Australische strafrecht erkenning 
gevonden. Het strafrecht heeft het als ‘Aboriginal straf’ een plaats gegeven in de 
reeks bestaande alternatieve straffen en strafmaatregelen, die daarmee tot een 
multiculturele reeks is gepromoveerd.12 De opname van een Aboriginal 
rechtsgebruik in het officiële geldende recht lijkt een stap vooruit te zijn in de 
richting van het onvermijdelijke pluralisme. Maar, net als in het geval van de 
‘traditional ownership’ of ‘native title’, is ‘payback’ een vondst die de creativiteit 
en de lenigheid van het dominante recht bewijst, en een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling die in veel moderne rechtssytemen in gang is gezet, een 
ontwikkeling namelijk naar minder onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen ten gunste 
van meer alternatieve straffen.13 In dit geval heeft de rechter met zijn vondst om 
het Aboriginal speren te vertalen in ‘een alternatieve straf’ zich ook willen 
indekken tegen een mogelijke schending van het evenredigheidsbeginsel dat een 
dubbele of excessieve bestraffing voor een gepleegde daad tegengaat. De ironie 
wil dat de rechter door deze vertaling ongewild een ander beginsel op het spel 
heeft gezet, dat nog sterker ligt verankerd in het recht. Het gaat om het 
zogenaamde ne bis in idem-beginsel dat twee maal berechten van eenzelfde zaak 
verbiedt.14  
  

 
     12 Zdenkowski geeft in zijn noot bij het vonnis aan dat de acceptatie van het Aboriginal straffen ‘a 
weak version of cultural relativism’ wordt genoemd (1994, p. 27). De Australische pers meent naar 
aanleiding van de uitspraak overigens dat de rechter zich terugtrekt om het lokale recht zijn beloop te 
laten, en ziet het als een vorm van pluralisme die verdergaat en ‘sterker’ is dan het zwakke pluralisme 
waarbij het dominante recht niet wijkt maar aan het lokale recht ruimte binnen zijn eigen gelederen. 
(Zie voor het onderscheid tussen zwak en sterk pluralisme ook noot 4.)  
     13 Minder gevangenisstraffen werken ook gunstig op het cellentekort, het hoge aantal Aboriginal 
gedetineerden en hun hoge zelfmoordcijfer in vergelijking met andere gedetineerden (vgl. het rapport 
van de Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody 1991).  
     14 Vgl. Schreiner 1997b, p. 844. In deze voordracht sluit ik aan bij de positiefrechtelijke discussie, 
zoals die in Nederland wordt gevoerd, ten aanzien van de vraag of een dubbele of excessieve 
bestraffing wordt beheerst door het wettelijke ne bis in idem-beginsel dat een dubbele vervolging of 
berechting verbiedt. Meestal wordt de vraag negatief beantwoord met het argument dat de wet in 
sommige gevallen juist cumulatie van straffen toestaat. Het tegengaan van een dubbele straf zou 
daarom door een ander beginsel worden beheerst: het evenredigheidsbeginsel dat bij de bepaling van 
de strafmaat door de rechter in acht genomen moet worden (vgl. NJB-special Samenloop van 
Sancties: Brenninkmeijer et al. 1992, p. 1325; Corstens et al. 1992; 1343). Ook in Australië legt men 
bij de strafbepaling de nadruk op ‘the principle of equality of impact’ (vgl. Ashworth 1983, pp. 277-
278; Löfgren 1997, p. 22).  
 In de vorige publicatie over deze zaak zocht ik aansluiting bij de common law-discussie zoals 
die in Australië wordt gevoerd, waarbij het tegengaan van een dubbele bestraffing en het tegengaan 
van een dubbele berechting niet zo ver uiteen worden gelegd. In beide gevallen zal de Australische 
rechter zich uiteindelijk verlaten op de International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 
art 14(7): "No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already 
been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country." 
(Vgl. Flynn 1996, pp. 57-58)  
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De rechter, die in de zaak Walker alleen de straf denkt te delegeren, verwijst de 
Aboriginal feitelijk naar wat in een Aboriginal omgeving als een berechting wordt 
beschouwd. Naar Aboriginal recht zou er kort na het gegeven incident een 
weloverwogen en juist georganiseerd gerechtelijk duel plaatshebben: de partijen 
(de dader en een naast familielid van het slachtoffer) nemen het in dat geval met 
werpstokken of speren tegen elkaar op. Ze verschijnen voor de Aboriginal 
gemeenschap die de verrichtingen van beide partijen gadeslaat en beoordeelt. Wat 
de uitkomst is, wordt door het verloop en het protocol van het gevecht bepaald.15 
 De rechter in de zaak R. v Walker heeft voor de Aboriginal procedure een 
vertaling gevonden die weliswaar bij het juridische vocabulair aansluit en in het 
heersende rechtssysteem geen probleem oplevert, maar die - nu er meer kennis 
van de Aboriginal achtergrond beschikbaar is - een gebrekkige, zo niet foute 
vertaling blijkt te zijn. Toch is het de vraag of de strafrechter beseft dat hij 
openlijk met deze misser wordt geconfronteerd, nu de Aboriginals aan de pers te 
kennen hebben gegeven de Aboriginal procedure niet in gang te zullen zetten. Met 
klem zeggen ze dat ze de berechting in handen van het Australische recht hebben 
gelegd en dat het ‘no right time’ meer is, ‘not appropriate’.16 Het juiste moment 
om een berechting naar eigen recht op te zetten is al verstreken. Walker zal - wil 
het recht zijn beloop krijgen - na afloop van zijn parool gewoon naar de 
gevangenis moeten om zijn tijd uit te zitten. 
 
Ik heb voor u vandaag geprobeerd om zowel de ontwikkelingen ten aanzien van 
de erkenning van Aboriginal landrechten als die ten aanzien van de erkenning van 
Aboriginal strafrechtspraktijken als rechtspluralistische tendensen op te vatten. In 
beide gevallen kom ik voor het dominante Anglo-Australische recht tot de 
conclusie dat het in rechtspolitiek opzicht wellicht handig is - om niet te zeggen 
onvermijdelijk - om in het geval dat het recht aan lokaal Aboriginal recht ruimte 
weet te bieden, van rechtspluralisme te spreken, want daarmee toont het Anglo-
Australische recht in ieder geval zijn goede wil om naast zich andere 
rechtsculturen te erkennen. Maar juridisch gezien is het onhandig om van 
rechtspluralisme te spreken en zou het Anglo-Australische recht het beter kunnen 
vermijden, want pluralisme verhult het juristieke vermogen dat - zoals we gezien 
hebben - resulteert in omvormingen van het lokale recht tot aangepaste en 
herkenbare delen voor het dominante recht. Het pluralistische perspectief wil ten 
onrechte nog van plurale rechtsvormen blijven spreken, waar het Anglo-
Australische recht deze vormen heeft weten te reduceren tot één, verrijkt met de 
concepten ‘payback’, ‘traditional ownership’ en ‘native title’. 
 Voor de rechtsantropologie die zicht op de Aboriginal rechtspraktijken zou 
willen houden, moet ik echter concluderen dat het beter is het rechtspluralisme 
volledig te vermijden, omdat we - ook vanmiddag weer - kunnen constateren dat 
het schermen met pluralisme onze aandacht binnen het perspectief van het 
dominante recht en zijn ontwikkeling gevangen houdt. Het rechtspluralistisch 
perspectief ontneemt ons, en niet alleen ons maar ook de Australische rechter of  

 
     15 Opnieuw kan ik maar een tip van de sluier oplichten. Voor meer over het gerechtelijk duel en 
het sanctionerend tweegevecht vgl. Schreiner (1997b, p. 844 e.v.).  
     16 In de TV-reportage Payback van Liz Jackson, geproduceerd door Ray Moynihan, in Australië 
uitgezonden binnen de ABC-programmaserie 4corners op 12 september 1994.  
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wetgever, uiteindelijk een goede kijk op het perspectief van het lokale Aboriginal 
recht en de stappen die de Aboriginals ondernemen.  
 
Ik zou het nog anders en algemener willen formuleren. De onvermijdelijkheid van 
het rechtspluralisme schuilt in de val die het voor ons openzet en waarin we in elk 
opzicht - rechtspolitiek, juridisch of rechtsantropologisch - onvermijdelijk 
terechtkomen zodra we in zijn termen over verschillen zouden gaan spreken: we 
raken in dat geval beslist het zicht op de verschillen kwijt.  
 Het rechtspluralisme is namelijk een zodanig absorberend concept dat elk 
pluralisme van rechtsstelsels en rechtsvormen er weliswaar door wordt 
opgenomen maar er tegelijkertijd door wordt tenietgedaan. Immers het is de 
eigenschap van elk pluralisme om de veelheid die het op het oog heeft tot een 
eenheid te herleiden, een eenheid die orde schept in een veelheid van 
overeenkomsten en verschillen. In deze zin stemt het pluralisme wat pretentie 
betreft overeen met het recht. Het pluralisme mag dan met een zekere trots stellen 
dat het veel kan omvatten, maar tegelijkertijd zal het moeten toegeven dat het 
telkens als enige resteert. Zo beschouwd is zijn valstrik tevens zijn tragedie.  
 Om oog te houden voor de verschillen moet men het verschil niet bij een 
overeenkomst leggen maar bij het verschil, en de onherleidbaarheid niet bij de 
herleidbaarheid maar bij de onherleidbaarheid. Dan krijgt men pas te maken met 
een duizelingwekkende hoeveelheid aan bijzonderheden. Bijzonderheden die elk 
afzonderlijk de aandacht trekken. Het ongewone van een op zichzelf staand 
rechtsstelsel wekt onze interesse en maakt dat we nieuwsgierig zijn naar de 
eigenaardigheden van elk ander rechtsstelsel, vreemd of vertrouwd. De 
bijzonderheid van de ene cultuur zet ons namelijk meteen op het spoor van de 
specifiekheden van andere culturen, waarbij we de eigenaardigheden van de onze 
zeker niet zullen willen missen. Precies zoals we ook met alle plezier de 
bijzonderheden van onze taal en achtergrond inbrengen zodra het gesprek komt op 
het verschil tussen sommige talen. Is het niet spannend om over het verschil 
tussen het Italiaans en het Nederlands te spreken, en het gesprek op thema’s te 
brengen als de opera en het protestantisme, Casa Nostra en poldermodellen, 
Titiaan en Rembrandt, Venetië en Amsterdam? Kunnen we niet eindeloos stilstaan 
bij een woord uit Dante’s Divina Commedia dat we wel zouden kunnen 
omschrijven maar waarvoor in onze taal geen equivalent bestaat? Semantische 
eigenaardigheden, syntactische specifiekheden en melodische merkwaardigheden 
houden onze aandacht gevangen. Liefst halen we er andere talen bij om het 
verschil nog meer te contrasteren. Neem nu bij voorbeeld het Chinees...  
 U zult met me eens zijn dat een pluralistische visie wat de talen betreft te 
vinden is bij degenen die de taal als vervoermiddel voor de communicatie willen 
beschouwen, zoals bij voorvechters van het esperanto, - hoewel er onder de 
laatsten, denk ik, ook velen zullen zijn die door de verschillende talen geïntrigeerd 
zijn en het esperanto als de zoveelste variant in taal willen opvoeren, een variant 
met zijn eigen bijzonderheid. 
 
Ik hoop dat ik vanmiddag ondanks mijn rechtspluralistische exercitie uw interesse 
heb gewekt voor bijzonderheden op het Australische continent, voor Australische 
rechters en voor voetstappen van de voorouders, voor de Commonwealth (beter  
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nog voor de afzonderlijke staten) en voor het labyrint van Droomwegen en 
Zangsporen, voor Australische pachters met hun zonen en voor de Aboriginal 
neven die als erfopvolgers optreden, voor de moderne strafmaatregelen en voor 
het gerechtelijk duel.  
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